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Geacht college,

Jaarstukken
In april 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland het

Jaarverslag 2013 en de Programmabegroting 2015 voor een zienswijze aangeboden

aan de gemeenten.

Op 30 juni 2014 heeft het Algemeen Bestuur de ontvangen zienswijzen besproken en

ingestemd met de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde acties. Voor de reactie op
de zienswijzen verwijzen we u naar de twee notities die hierover zijn meegezonden.

Het jaarverslag en de programma-begroting zijn ongewijzigd vastgesteld. Ook deze

ontvangt u hierbij.

I" Berap 2014
Op 2 juni 2014 heeft het Dagelijks Bestuur de l' berap 2014 vastgesteld.

Deze rapportage geeft de stand van zaken weer op I mei 2014. In de

bestuursrapportage wordt gewezen op de nog niet geheel opgeloste problematiek
rond inkoop en aanbestedingen. Nieuwe inzichten leren dat nog niet alle risico's op

het gebied van rechtmatigheid zijn weggenomen. Later in het jaar zal meer
duidelijkheid over de verschillende ontwikkelingen gegeven kunnen worden.

In de bestuursrapportage wordt gerapporteerd over het verloop van de
menukaarten-operatie. De inkomsten uit de inwonerbijdragen verminderen over drie
jaar (2012 tlm20l4) totaal met € 4 miljoen. In 2014 betreft het nog een bedrag van
€ 600.000. [n verband hiermee wordt een bezuiniging uitgevoerd op de staf en lijn
van de brandweer.

Het Algemeen Bestuur heeft op 30 juni besloten uit de reserve die is gevormd uit het
jaarrekeningresultaat 2013 C 200.000 ter beschikking te stellen voor uitgaven in 2014

ten behoeve van aanbesteden en inkoop.

Brandweer Kennemerland en GGD Kennemerland maken deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeen-

ten Beverwijl<, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort
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Verder heeft het Algemeen Bestuur besloten tot verhoging van het budget

Bevolkingszorg met € 100.000. Dit budget was eerder met € 100.000 verlaagd,

omdat het budget langere tijd onderschrijdingen kende. Inmiddels is de kwaliteit van

de crisiscommunicatie verhoogd en is het budget van € 100.000 noodzakelijk
gebleken. Dekking hiervoor is gevonden in de versterkingsgelden voor het

Auditteam en voor automatische informatieverstrekking.

Wij hopen u met het toezenden van de jaarstuklien en de l" berap 2014 voldoende te

hebben geihformeerd.

Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

mr. B.B. Schneiders
voorzitter
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Zienswiizen op proqrammabeqrotino VRK 20í5

De programmabegroting 2015 is in april 2014 naar de gemeenten gezonden voor een
zienswijze van de raden, na positief advies over deze stukken van de bestuurscommis-
sies.

De gemeentenraden hebben een aantal zienswijzen ingediend, die hieronder van een re-

actie zijn voozien. Daarbij zijn de zienswijzen verdeeld in twee categorieën:

1. Zienswijzen over efficiency en bezuinigingen en 2. Overige zienswijzen

1. Zienswiizen over efficiencv en bezuiniqinqen

De zienswijzen met betrekking tot bezuinigingen en efficiency variëren tussen de ver-
schillende gemeenten. Overall tekent zich geen meerderheid voor bezuinigingen voor
2015 en verder af. Alleen Bevenrijk geeft nadrukkelijk aan niet in te stemmen met de
programmabegroting 2015, tenzij er een bezuinigingstaakstelling van 6% wordt gereali-

seerd. Dit sluit aan bij de vooraankondiging die Beverwijk bij de programmabegroting

2014 heeft gedaan. Beverwijk heeft toen een concreet percentage van 6% genoemd als
gewenste bezuiniging per 2015.

Haarlem is akkoord met de programmabegroting 2015, maar verzoekt om inventarisatie

van bezuinigingsmogelijkheden, waarbij gevraagd wordt de concretisering beschikbaar te

hebben op een termijn waarop verwerking in begroting Haarlem 2015 mogelijk is. Daar-

naast heeft Haarlem bij het jaarverslag aangegeven de investeringen in huisvesting en

ICT (resultaatsbestemming 2013) alleen verdedigbaar te achten onder de strikte garantie

dat dit tot een structurele bezuiniging leidt van € 600.000 vanal2017 (en zo mogelijk eer-

der).

Ook Heemstede is akkoord met de programmabegroting. Heemstede vraagt wel bezui-

nigingsmogelijkheden in beeld te brengen, overigens zonder de VRK een bezuinigings-
taakstelling op te willen leggen.

Heemskerk is akkoord met de programmabegroting. De raad volgt wel kritisch de maat-

regelen rondom nieuwe werken en efficiencywinst, in het kader van bezuinigingsdoelstel-
lingen die door lJmond-gemeenten onderling zouden zijn geformuleerd.

De gemeente Haarlemmermeer spreekt zich nadrukkelijk uit als tegenstander van verde-

re bezuinigingen bij de VRK. De gemeenten Velsen en Haarlemmerliede en Spaarn-
woude zijn zonder verdere opmerkingen akkoord met de programmabegroting.

Bloemendaal stemt niet in met prijscompensatie en geeft daarbij aan dat haar zienswijze
te maken heeft met het principe 'samen de trap op - samen de trap af .
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Reactie
Wat betreft de voorzet van Bloemendaal: het bestuur van de VRK onderkent dat het Rijk

voor een deel zo de relatie met de gemeenten regelt. Op het niveau van de regio acht het
DB echter het sec sturen op financiële kaders geen goede manier van besturen. Aan de

invulling van mogelijk nieuw beleid ('trap op') of aan mogelijke bezuinigingen ('trap af ), bij

iedere gemeenschappelijke regeling in de regio, hoort een inhoudelijke bestuurlijke keuze

vooraf gaan. Juist op lokaal niveau zijn dergelijke keuzes ook het best te maken. Zulke
inhoudelijke keuzes zijn door de Kennemerlandse gemeenten ook gemaakt bij het inrich-

ten van de VRK-organisatie, bij het op basis van financiële analyses uitbreiden van de

ondersteuning en ook br1 het vaststellen van de bezuinigingen op basis van menukaarten.

Een bezuiniging, ook een kleine zoals aan de orde bij het niet toekennen van prijscom-

pensatie, moet wat betreft het DB op een inhoudelijk bestuurlijk keuze worden gestoeld.

Om die reden adviseert het DB het Algemeen Bestuur om de prijscompensatie aan de

VRK wel toe te kennen, en de discussie over bezuinigingen en nieuw beleid op basis van

de inhoud te voeren.
Wat betreft bezuinigingen is het DB van mening dat verder schrappen in de taken van de

VRK ongewenst is. Met het accepteren van de groene menukaarten door alle gemeenten

is de taakuitoefening van de VRK teruggebracht naar het wettelijk niveau. Het oordeel ten

aanzien van de rode en oranje menukaarten is daarbij niet gewijzigd. Daarnaast acht het

DB het van groot belang dat de bedrijfsvoering op orde blijft, daarvoor blijven inspannin-

gen noodzakelijk. Een goede bedrijfsvoering is essentieel voor het functioneren van de

organisatie.

Wel wil het DB onderzoeken welke mogelijkheden er nog zijn voor efficiënter werken. Op

die manier wil het DB ook invulling geven aan het concrete verzoek van Haarlem en

Heemstede om bezuinigingsmogelijkheden te inventariseren, en in het licht van de

zienswijze van Bloemendaal duidelijk maken welke ruimte er is 'de trap af te gaan'. Een

mogelijkheid tot bezuiniging is daarbij ook al over tafel gekomen bij het jaarverslag. Het is

zeer aannemelijk dat de investeringen in het Nieuwe Werken die worden voorgesteld,

vanaÍ 2017 een efficiencywinst van € 600.000 zullen opleveren. Deze en eventueel ande-

re mogelijkheden zullen na de zomer aan het bestuur worden gepresenteerd. Hierna kan

het bestuur keuzes maken of zij de voordelen die in beeld worden gebracht wil inzetten

om de inwonerbijdragen te verlagen of om nieuwe initiatieven mogelijk te maken (oud

voor nieuw).

Overigens, de keuze of de investeringen in het Nieuwe Werken (vnl. op het punt van

huisvesting) ook echt gedaan worden, zal het AB gevraagd worden op het moment dat
het kennis kan nemen van de strategische huisvestingsvisie en de uitgewerkte (financi-

ele) analyses die daaraan ten grondslag liggen.

Het DB nodigt bij de aanbieding van de vastgestelde begroting2015 de gemeenteraden

uit om aan te geven of zij concrete mogelijkheden zien om, naast de inzet op het realise-

ren van efficiencyvoordelen zoals het bestuur van de VRK voor ogen heeft, nog concrete
taken of producten van de VRK te noemen die naar de mening van de betreffende raad

voor versobering in aanmerking komen. Eventuele resultaten daarvan zullen uiteraard

door het DB besproken worden met het Algemeen Bestuur.
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Overioe zienswiizen.

Zandvoort brengt de volgende punten in, die wel te maken hebben met de financiën,
maar zich niet strikt richten op efficiencymaatregelen of bezuinigingen. :

1 wens tot redelijker verdeling van de bijdragen van gemeenten te komen

2. overweging een egalisatiereserve tarieven te vormen (om nadelen andere gemeenten

te financieren bij gelijktrekking tarieven

3. Meer objectieve verdeling kosten (regionaal) gebruik kazerne Zandvoort.

4. Deel herberekening BTW in BDUR ten goede van gemeenten.

5. Duidelijkheid over rentelasten overdracht kazernes

reactie
Het DB constateert dat in Zandvoort een aantal vraagpunten leven op financieel gebied.

Deze hebben te maken met het feit dat Zandvoort in het verleden veel heeft geinvesteerd
in de brandweer, en daarmee van oudsher ook een hoog kostenniveau heeft, mede om-
dat overdag geen vrijwilligers beschikbaar zijn, de rijafstanden tot andere posten groot
zijn en de gemeente tot nu toe twee brandweerposten heeft geëxploiteerd. Dit terwijl aan
de andere kant bij de invulling van de regionale bezuinigingen op de VRK mogelijk on-
voldoende rekening is gehouden met het specifieke karakter van Zandvoort (vooral ook in
de zomermaanden).

Het DB ziet in de geluiden uit de regio geen aanleiding om in den brede te komen tot een
herverdeling van de bijdragen van gemeenten. Maar er is, gelet op het bovenstaande,
wel aanleiding om aan de zienswijze van Zandvoort tegemoet te komen.

De mogelijkheden liggen in de eerste plaats in het niet effectueren van een voorgenomen
bezuiniging, waardoor het veiligheidsniveau van Zandvoort op vrijwel hetzelfde hoog-

waardige niveau blijft, hetgeen beter past bij de specifieke risico's in Zandvoort. De speci-
fieke ligging, de druk van het toerisme met name in de zomer, en de aard van de bebou-
wing geven voldoende aanleiding om de effecten van de bezuinigingen zo weinig moge-
lijk bij Zandvoort te laten landen. Het bestuur wil dan ook tegemoet komen aan de wens

van Zandvoort om over een redvoertuig te blijven beschikken.

Daarnaast is de VRK bereid mee te denken over het verlagen van de exploitatiekosten
van de beide brandweerkazernes. Daarover zal het gesprek met Zandvoort worden ge-

voerd.

Het DB onderkent daarbij ook dat bij meer dan gemiddeld regionaal gebruik van een lo-

catie waarvan een gemeente de exploitatie betaalt een redelijke vergoeding hoort. On-
derzocht zal worden of dit speelt bij het gebruik van de kazerne in Zandvoort. De directie
wordt vezocht op dit punt een voorstel te verwerken in de strategische huisvestingsvisie,
waar op vezoek van het bestuur op dit moment aan wordt gewerkt.

Het verzoek van Zandvoort om een deel van de BTW in de BDUR ten goede van ge-

meenten te laten komen wordt herkend. In de 1" berap wordt hiernaar ook verwezen. Een

nader voorstel wordt samen met de commissie Bedrijfsvoering uitgewerkt.

Het DB herkent ook de noodzaak nader in te gaan op de wijze waarop de overname van
vijf kazernes is gefinancierd. In overleg met betrokken gemeenten zaleen voorstelwor-
den voorbereid.
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Heemstede heeft kritiek op de presentatie en informatiewaarde van programmabegro-

ting en jaarverslag en uit de wens om prestaties en kosten met betrekking tot individuele
gemeenten terug te zien

Reactie
Het VRK-bestuur wil gemeenten en gemeenteraden zo mogelijk graag tegemoet komen

als zij de wens uiten om beter bij de sturing van de VRK betrokken te worden. Een even-

tueel verbeterproces moet dan wel zo effectief mogelijk verlopen. Daarbij speelt ook een

rol dat andere gemeenten dergelijke kritiek niet naar voren brengen, en sommige ge-

meenten zelfs tevredenheid overbrengen met de presentatie van de jaarstukken. Het da-
gelijks bestuur nodigt de gemeente Heemstede daarom uit om te komen tot een meer
concrete aanzet voor de gewenste verbeteringen. Uiteraard kan de commissie Bedrijfs-

voering daarin ook een rol worden toebedeeld. De VRK-organisatie staat ook ter be-

schikking om mee te denken, en aan te geven welke kosten eventueelgemoeid zijn met

een veranderslag.
Daarbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat het bestuur er nadrukkelijk naar streeft
de organisatie regionaal in te richten, omdat dit het meest efficiënt en goedkoop is. Daar-

in ligt juist de meerwaarde van een bovenlokale organisatie. Hierin past minder een be-

nadering waarin prestaties en kosten rechtstreeks aan individuele gemeenten worden

verbonden.

Tenslotte verzoekt Heemstede tot het beschikbaar stellen van open data door de VRK.

Daaraan zal de VRK zeker meewerken. De VRK is een voorstander en zelfs een landelijk

voorvechter van het verschijnsel open data, open linked data en het versterken van het

bedrijfsleven. Vanuit dat perspectief participeert VRK in Open Data Nederland en het
platform Nedata, met name op het gebied van geo-informatie. Daarnaast levert de VRK
een actieve bijdrage aan de uitwisseling door de inrichting van het gegevensboek van

Brandweer Nederland en de data verzameling van PDOK (Publieke Dienstverlening Op

de Kaart). In het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (wettelijk in te
voeren per 2016) zal de VRK actief bijdragen aan de Open data vezameling. . Dit is ook

onderwerp in het Regionaal beleidsplan crisismanagement. In regionaal verband spant

de VRK zich verder in om zoveel mogelijk data te delen en samen efficiënt te beheren,

ook tussen de VRK, de aangesloten gemeenten en verwante overheidsorganisaties.

Besluit Algemeen Bestuur 30 juni 20í4:

1. ln te stemmen met de reactie van het DB op de zienswijzen bij de begroting
2. Gehoord de zienswijzen van de gemeenten de Programmabegroting 20í5

vast te stellen,
3. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2015 van

het meerjareninvesteringsplan 2015 - 2018, en daarvoor de kredieten te
voteren.

4. Het Dagelijks Bestuur te vezoeken na de zomer inzage te bieden in de moge-
lijkheden die er zijn om efficiencyvoordelen te boeken binnen de VRK, en
daarbij in ieder geval te betrekken een strategische huisvestingsvisie

5. Het DB in verband hiermee tevens te verzoeken een voorstel te doen over de
wijze waarop het efficiencyvoordeel wordt gerealiseerd en de mate waarin dit
voordeel kan worden benut om verlaging van inwonerbijdragen cq. bijdragen
bestuursafspraken te realiseren.
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Zienswiizen op iaarverslaq VRK 2013

Het jaarverslag 2013 is in april naar de gemeenten gezonden voor een zienswijze van de
raden, na positief advies over deze stukken van de bestuurscommissies.

De gemeente Haarlem merkt op dat de investeringen in huisvesting en ICT (resultaats-
bestemming 2013) alleen verdedigbaar worden geacht onder de strikte garantie en voor-
waarde dat dit daadwerkelijk tot een structurele bezuiniging leidt van € 600.000 vanaf
2017, en zo mogelijk eerder.
De gemeente Zandvoort vraagt om een gedegen financiële analyse voordat het betref-
fende besluit tot het vormen van een voorziening wordt genomen.

De aannames ten aanzien van de efficiencywinst van de maatregelen per 2017 zrln vo|.
doende hard. In welke mate deze verwachte efficiencywinst wordt benut voor een verla-
ging van de bijdrage van de gemeenten is een vraag die wordt betrokken bij de zienswij-
zen rond de begroting 2015.

Het DB heeft de directie in ieder geval gevraagd om een voorstel voor een strategische
huisvestingsvisie. In deze visie dient niet alleen het Nieuwe Werken te worden meege-
nomen, maar ook de huisvesting van de Jeugdgezondheidszorg, de eigendom van het
gebouw Zijlweg, en de toekomst van het M|CK-gebouw in relatie tot de LMO-
ontwikkelingen. Dit betekent dat een meer uitgewerkte analyse pas na de zomer kan
worden gepresenteerd. Het AB zal over de besteding van de middelen voor het Nieuwe
Werken die nu worden gereserveerd pas besluiten aan de hand van deze uitgewerkte vi-
sie.

Zandvoort vraagt verder om, bij een eventueel besluit over teruggave van het resultaat
aan gemeenten, dit te doen naar rato van de bijdragen die gemeenten aan de VRK leve-
ren. Een teruggave is op dit moment niet aan de orde. De wijze waarop eventuele verla-
ging van bijdragen van gemeente wordt berekend is wel aan de orde als besloten wordt
tot bezuinigingen bij de VRK ten bate van gemeenten. Daarom zal het vraagstuk dat
Zandvoort hier neerlegt worden betrokken bij de Kadernotitie 2016.

En tenslotte merkt Zandvoort op te rekenen op een verklaring zonder beperking ten aan
zien van de rechtsmatigheid in2014.In de 1" berap2014 wordt hier nader op ingegaan.
Een zeker risico bestaat ook nog in 2014, omdat de noodzakelijke inspanningen om te
komen tot een rechtmatige inkoop uiteindelijk groter blijken te zijn van tot nu toe werd in-
geschat

De Raad van Heemstede heeft opmerkingen bij de informatiewaarde en leesbaarheid
van het jaarverslag. Deze opmerkingen worden ook bij de programmabegroting gemaakt,
de reactie is bij dat stuk te vinden.

De Raad van Heemstede vraagt de VRK ook om een discussie met betrekking tot de in-
vulling van het principe van verlengd lokaal bestuur in relatie tot de lokale zeggenschap
en de bestuursvorm van de VRK.
Het DB ziet geen mogelijkheid om de Veiligheidsregio Kennemerland als bestuursvorm
op een andere leest te schoeien dan de leest van de gemeenschappelijke regeling. Het
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DB gaat ervan uit dat dat ook niet de bedoeling is van de gemeenteraad van Heemstede.
Te constateren valt dat er in Heemstede ideeën leven over de wijze waarop vervolgens
binnen de vorm van de gemeenschappelijke regeling invulling gegeven kan worden aan
de bestuurlijke verhoudingen. Het DB nodigt de gemeente Heemstede uit om hier meer
concrete suggesties voor te doen. Het DB staat daarbij ook open voor de organisatie van
een gesprek met de raad en de VRK-bestuurders uit Heemstede, om meer brainstor-
mend met elkaar ideeën uit te wisselen. Waar dit concrete handvatten oplevert kan het
gesprek vervolgens worden verbreed naar de andere gemeenten, om te bezien of de
suggesties daar weerklank vinden.

Heemstede vraagt verder om een meerjarige strategische visie ambulancezorg. Een der-
gelijke visie zal, nu een aantal onduidelijkheden rond de ambulancezorg in Nederland
inmiddels zijn opgelost, worden voorgelegd aan het VRK-bestuur in het najaar.

De algemene conclusie is dat de zienswijzen niet leiden tot wijziging van de tekst van
eerder besproken concept-jaarverslag en het voorstel voor de bestemming van het finan-
cieel resultaat.

Besluit Algemeen Bestuur 30 juni 20142
1. In te stemmen met de reactie van het DB op de zienswijzen bij het Jaarverslag
2. Gehoord de zienswijzen van de gemeenten het Jaarverslag 2013 vast te stellen
3. In te stemmen met overschrijdingen op onderdelen van de exploitatiebegroting

(overzicht jaarkomsten uit paragraaf 5.2) en kredieten (bijlage 4).
4. Het rekeningsaldo als volgt te bestemmen:

o € 200.000 te storten in de vooziening voor kosten van aanbestedingen
2014 (conform besluit 2" berap)

o € 130.000 van het tekort van de Ambulancezorg, zijnde gemaakte kosten
voor de invoering van ProQA, ten laste te brengen van het budget Kwali-
teitsverbetering MICK 201 3.

o het resterende tekort Ambulancezorg van € 461.239 en het tekort Meld-
kamer Ambulance van € 249.761 conform bestaand beleid te verrekenen
met de Reserve Aanvaardbare Kosten van Ambulancezorg en CPA

o het dan resterende rekeningsaldo van € 961.921 te reserveren voor in-
vesteringen die nodig zijn om de VRK in de toekomst efficiënter te laten
functioneren.
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